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MØTEPROTOKOLL 

 
Formannskapet 

 
 
Møtested Kommunestyresalen 
Møtedato: 14.02.2013 
Møtestart: 08.30 
Møteslutt: 10.00 
 
Tilstede: Ordfører Sture Pedersen 
 Sunniva Dahl 
 Tom Tobiassen 
 Anne Ma. Vik 
 Tor Andersen 
 
 Brith Unni Willumsen møtte i saker  5/13 og 8/13 hvor Andersen hadde 

meldt sin inhabilitet. Disse to sakene ble behandlet først i møtet. 
 
 Geir Viggo Pedersen møtte for Anne Ma. Vik. 
 
 Til innkallingen:  
 Innkallinga enstemmig godkjent. 
  
 Til sakslisten: 
 Forslag fra ordfører: 
 Som tilleggssak oppførers: - Salg av kommunal tomt på Straume.  
 
 Tor Andersen erklærte seg inhabil i sak 5 og 8. 
  
 Sakslisten med tilleggsforslag fra ordfører enstemmig vedtatt. 
 
 Sunniva Dahl ble valgt til å underskrive protokollen. 
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REFERATER OG MELDINGER  

 

 

Forslag til vedtak: 
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Referater og meldinger tas til orientering. 

 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Referater og meldinger tas til orientering. 
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SØKNAD OM TILTAK, OPPRETTING ELLER ENDRING AV 
MATRIKKELENHET GNR/BNR 4/1 

 

 

Forslag til vedtak: 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2, innvilges det dispensasjon fra lovens § 1-8, 
og Kommuneplanens arealdel med hensyn til bygging og deling av eiendom i strandsonen. 

Det vises til vurdering i saksutredning. 

 

Med hjemmel i Pbl § 20-1 bokstav m, godkjennes søknad om tillatelse til å fradele en 
fritidstomt fra gnr 4 bnr 1 fra Petter og Ann Larsen datert den 31.07.12. 

 

Tillatelsen faller bort dersom delingen ikke gjennomføres innen 3 år. 

 

Vedtaket kan påklages gjennom Bø kommune til Fylkesmannen i Nordland innen 3 uker. 

Det henvises til Pbl § 1-9, samt forvaltningslovens bestemmelser. 

 

Kopi av vedtak og saksfremlegg sendes Fylkesmannen i Nordland. 
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Behandling: 
 

Tor Andersen deltok ikke i behandling av saken. Vara Brith Unni Willumsen overtok hans 
plass i møtet. 

 

Etter spørsmål fra Brith Unni Willumsen orienterte teknisk sjef om arbeidet med evaluering / 
revidering av arealplanen. 

 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen  

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2, innvilges det dispensasjon fra lovens § 1-8, 
og Kommuneplanens arealdel med hensyn til bygging og deling av eiendom i strandsonen. 

Det vises til vurdering i saksutredning. 

 

Med hjemmel i Pbl § 20-1 bokstav m, godkjennes søknad om tillatelse til å fradele en 
fritidstomt fra gnr 4 bnr 1 fra Petter og Ann Larsen datert den 31.07.12. 

 

Tillatelsen faller bort dersom delingen ikke gjennomføres innen 3 år. 

 

Vedtaket kan påklages gjennom Bø kommune til Fylkesmannen i Nordland innen 3 uker. 

Det henvises til Pbl § 1-9, samt forvaltningslovens bestemmelser. 

 

Kopi av vedtak og saksfremlegg sendes Fylkesmannen i Nordland. 
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LEVERINGSFORPLIKTELSER FOR FARTØY MED 
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TORSKETRÅLKONSESJONER 

HØRINGSUTALELSE 

 

Forslag til vedtak 

Høringsuttalelse fra Bø kommune – Leveringsforpliktelser 

Bø kommune gir følgende høringsuttalelse til høringsnotat av 6. november 2012 vedrørende 
leveringsplikt for fartøy med torsketrålløyve. 

Bø kommune stiller seg generelt positiv til intensjonene bak ønsket om innstramming av de 
vilkår som opprinnelig ble gitt for å sikre stabile leveranser til anlegg som bearbeider fisk.  Det 
er ønskelig å finne virksomme tiltak for å påvirke en negativ økonomisk og 
sysselsettingsmessig utvikling i lokal fiskeindustri. 

Som hovedsynspunkt er det svært uheldig at ubearbeidet råstoff eksporteres fra vår landsdel, 
med relativt liten effekt på lokal verdiskaping og sysselsetting. 

Samtidig har flere tiår med forsøk på tradisjonell drift av industrianlegg imidlertid vist 
sviktende økonomi, konkurser og bortfall av arbeidsplasser. Det er derfor ingen automatikk i at 
tilgjengelige fangster gir lønnsomhet og gode arbeidsplasser. 

Historikken viser at selv om det har vært en leveringsplikt, og de senere år en tilbudsplikt, så 
har landanleggene i begrenset omfang nyttiggjort seg disse fangstene.  Dette gjelder også der 
det er sammenfallende eierskap på fartøy og tilgodesett landanlegg. 

Årsaken til dette er i stor grad svak lønnsomhet i produksjon på disse fangstene.  Et strengere 
regelverk for levering vil trolig på kort sikt øke leveringer til tilgodesette områder/ anlegg, men 
kan i ytterste konsekvens skade landindustriens utviklingsmuligheter. 

Innstramminger i leveringsforpliktelser bør ta hensyn til faktisk situasjon i fiskerinæringen.  
En gunstig utvikling på grunnlag av leveringspliktige fangster krever også ekstra 
tilrettelegging fra sentrale og lokale myndigheter  

For Bø kommune er det viktig at endringer som vedtas ser hele fiskerinæringen i en helhet.  Bø 
kommune vil advare mot endringer som regulerer et forhold, men som kan gi negative og 
uønsket virkning på andre områder av næringen. 

Det er ikke nødvendigvis slik at økt tilgang på råstoff automatisk gir lønnsom drift og nye 
arbeidsplasser.  Det er avgjørende viktig å stimulere til nytenkning, økt utnyttelse og 
bearbeiding av råstoffet. Utfordringene for norsk fiskeindustri er et omfattende behov dor FoU, 
med fokus på nye produkt, nye produksjonsmåter og produksjonsområder, samt samordning 
med markedskunnskap og markedsadgang.   

Bø kommune forutsetter derfor at hensikten med endring av regelverket vedr. 
leveringsforpliktelser, er å bidra til at landindustrien kan nyttiggjøre seg gjeldende råstoff, med 
akseptabelt økonomisk resultat og økende antall helårige arbeidsplasser.  Endringer som ikke 
gir dette resultatet vil kunne være ødeleggende for deler av norsk fiskerinæring. 
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Det må tilrettelegges for en bærekraftig økonomisk utvikling for å styrke sjømatnæringens 
totale konkurransekraft i et konkurranseutsatt marked. En aktiv bruk av mulighetsrommet ved 
konsesjonene kan stimulere til nye måter å utnytte fangstene på, med produksjon som sikrer 
både økonomi og arbeidsplasser.  Tilførsel av utviklingskapital til de områdene som har 
rettigheter innenfor leveringsforpliktelser, kan stimulere til ny utnyttelse av råstoffet.  Resultat 
kan være at både kystsamfunnene og de som disponerer rettighetene, får positiv utvikling. 

For Bø har mottak og bearbeiding av sei i flere perioder vært en viktig del av fiskerinæringen.  
Seien omfattes imidlertid i dag ikke av forpliktelsene.  Bø kommune ser det som viktig også å 
få dette fiskeslaget inn i betingelsene. 

På denne bakgrunnen, og med disse forutsetningene, vil Bø kommune presisere støtte til 
endringer for: 

� Sammenfallende reelt eierskap mellom lokalt industrianlegg og tilhørende lokal 
trålflåte med dispensasjon fra deltakerloven, opprettholdes og forsterkes. 

� Hundre prosent av fangsten fra egne trålfartøy, fisket nord for 62. breddegrad, skal 
leveres til tilgodesett anlegg 

� Kjøpsplikt for 70 prosent av tilbudspliktig fangst av torsk og hyse. 

� Øke bearbeidingsplikten fra 70 til 90 prosent av torsk og hyse som blir kjøpt fra egne 
fartøy. 

� Forpliktelsen utvides til også å omfatte fangster av sei, med tilsvarende prosentvise 
kjøps- og bearbeidingsplikt 

� Avregningsfaktoren for leveranse av ferskt råstoff 'reduseres betydelig, for å stimulere 
til ferskleveranse. 

� Videreføre og spisse ferskfiskbonusordningen for å sikre bearbeiding. 

� Gi industrien fleksible mulighet til alternativt opptak av tildelt kvote, så lenge det 
sikrer fersk leveranse til landanlegget. 

� Vurdere å gi industrieide torsketrålere som fanger ferskt råstoff, evt. levendefanget 
råstoff, rettigheter til fiske inntil 4 nautiske mil fra kystlinjen. 

� Styrke bevilgninger til forskning og utvikling, og etablere samarbeidsordninger mellom 
forskning og industri 

 

Behandling: 
 

Ref. utsendt forslag til uttalelse. 

 

Følgende korrigert forslag til uttalelse ble utdelt i møte: 
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Høringsuttalelse fra Bø kommune – Leveringsforpliktelser 

 

Bø kommune gir følgende høringsuttalelse til høringsnotat av 6. november 2012 vedrørende 
leveringsplikt for fartøy med torsketrålløyve. 

Bø kommune stiller seg generelt positiv til intensjonene bak ønsket om innstramming av de 
vilkår som opprinnelig ble gitt for å sikre stabile leveranser til anlegg som bearbeider fisk.  Det 
er ønskelig å finne virksomme tiltak for å påvirke en negativ økonomisk og 
sysselsettingsmessig utvikling i lokal fiskeindustri. 

Som hovedsynspunkt er det svært uheldig at ubearbeidet råstoff eksporteres fra vår landsdel, 
med relativt liten effekt på lokal verdiskaping og sysselsetting.  Vi minner om 
hovedmålsettingene med tildeling av disse spesielle konsesjonene, og som også ble 
understreket ved forskriftfastsettingen i 2003:  

- å bevare hovedtrekkene i bosettingsmønsteret  

- å verne ressursgrunnlaget  

- å sikre trygge og gode arbeidsplasser, og  

- å øke den reelle lønnsevnen i fiskerinæringa  

Realiteten er at flere tiår med forsøk på tradisjonell drift av industrianlegg har vist sviktende 
økonomi, konkurser og bortfall av arbeidsplasser. Det er derfor ingen automatikk i at 
tilgjengelige fangster gir lønnsomhet og gode arbeidsplasser. 

Historikken viser at selv om det har vært en leveringsplikt, og de senere år en tilbudsplikt, så 
har landanleggene i begrenset omfang nyttiggjort seg disse fangstene.  Dette gjelder også der 
det er sammenfallende eierskap på fartøy og tilgodesett landanlegg. 

Årsaken til dette er i stor grad svak lønnsomhet i produksjon på disse fangstene.  Et strengere 
regelverk for levering vil trolig på kort sikt øke leveringer til tilgodesette områder/ anlegg, men 
kan i ytterste konsekvens skade landindustriens utviklingsmuligheter. 

Bø er i en særstilling ved at begge de sentrale aktørene som disponerer rettigheter med 
leveringsforpliktelser, har forpliktelser overfor Bø-samfunnet.  Aker Seafood AS disponerer 
1,0 torsketrålkonsesjoner med følgende forpliktelse: "Fangstene skal leveres og videreforedles 
ved anlegg i BØ kommune".  Nergård AS disponerer 1,0 konsesjon med forpliktelse: 
"Fangstene skal i hovedsak leveres og videreforedles ved anlegg i BØ kommune", og 0,35 
konsesjon med forpliktelse: "Fangster av torsk og hyse skal leveres til AS Sjøbruk".. 

I praksis har svært lite av fangster fra disse leveringsforpliktelsene kommet Bø samfunnet til 
gode, selv i tiden med opprinnelige regelverk for leveringsforpliktelser.  Dette tilsier at en 
ensidig innstramming i regelverk ikke nødvendigvis gir forbedret virkning for Bø-samfunnet.  
I tillegg til målrettet innhold i regelverk, er det helt nødvendig å se på andre 
påvirkningsmuligheter.  En helhetlig strategi er nødvendig for at også Bø-samfunnet skal få 
ønsket positiv effekt av disse rettighetene. 

Innstramminger i leveringsforpliktelser bør ta hensyn til faktisk situasjon i fiskerinæringen.  
En gunstig utvikling på grunnlag av leveringspliktige fangster krever også ekstra 
tilrettelegging fra sentrale og lokale myndigheter  
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For Bø kommune er det viktig at endringer som vedtas ser hele fiskerinæringen i en helhet.  Bø 
kommune vil advare mot endringer som regulerer et forhold, men som kan gi negative og 
uønsket virkning på andre områder av næringen. 

Det er ikke nødvendigvis slik at økt tilgang på råstoff automatisk gir lønnsom drift og nye 
arbeidsplasser.  Det er avgjørende viktig å stimulere til nytenkning, økt utnyttelse og 
bearbeiding av råstoffet. Utfordringene for norsk fiskeindustri er et omfattende behov dor FoU, 
med fokus på nye produkt, nye produksjonsmåter og produksjonsområder, samt samordning 
med markedskunnskap og markedsadgang.   

Bø kommune forutsetter derfor at hensikten med endring av regelverket vedr. 
leveringsforpliktelser, er å bidra til at landindustrien kan nyttiggjøre seg gjeldende råstoff, med 
akseptabelt økonomisk resultat og økende antall helårige arbeidsplasser.  Endringer som ikke 
gir dette resultatet vil kunne være ødeleggende for deler av norsk fiskerinæring. 

Det må tilrettelegges for en bærekraftig økonomisk utvikling for å styrke sjømatnæringens 
totale konkurransekraft i et konkurranseutsatt marked. En aktiv bruk av mulighetsrommet ved 
konsesjonene kan stimulere til nye måter å utnytte fangstene på, med produksjon som sikrer 
både økonomi og arbeidsplasser.  Tilførsel av utviklingskapital til de områdene som har 
rettigheter innenfor leveringsforpliktelser, kan stimulere til ny utnyttelse av råstoffet.  Resultat 
kan være at både kystsamfunnene og de som disponerer rettighetene, får positiv utvikling. 

For Bø har mottak og bearbeiding av sei i flere perioder vært en viktig del av fiskerinæringen.  
Seien omfattes imidlertid i dag ikke av forpliktelsene.  Bø kommune ser det som viktig også å 
få dette fiskeslaget inn i betingelsene. 

På denne bakgrunnen, og med disse forutsetningene, vil Bø kommune presisere støtte til 
endringer for: 

� Sammenfallende reelt eierskap mellom lokalt industrianlegg og tilhørende lokal 
trålflåte med dispensasjon fra deltakerloven, opprettholdes og forsterkes. 

� Hundre prosent av fangsten fra egne trålfartøy, fisket nord for 62. breddegrad, skal 
leveres til tilgodesett anlegg 

� Kjøpsplikt for 70 prosent av tilbudspliktig fangst av torsk og hyse. 

� Øke bearbeidingsplikten fra 70 til 90 prosent av torsk og hyse som blir kjøpt fra egne 
fartøy. 

� Forpliktelsen utvides til også å omfatte fangster av sei, med tilsvarende prosentvise 
kjøps- og bearbeidingsplikt 

� Avregningsfaktoren for leveranse av ferskt råstoff 'reduseres betydelig, for å stimulere 
til ferskleveranse. 

� Videreføre og spisse ferskfiskbonusordningen for å sikre bearbeiding. 

� Gi industrien fleksible mulighet til alternativt opptak av tildelt kvote, så lenge det 
sikrer fersk leveranse til landanlegget. 

� Styrke bevilgninger til forskning og utvikling, og etablere samarbeidsordninger mellom 
forskning og industri 
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Ordfører orienterte om holdninger i regionen.  

Tor Andersen ble permittert p.g.a. brannutrykking. 

 

I debatten som fulgte fremkom endringsforslag på 4 punkt: 

- ” å verne ressursgrunnlaget” i 4. avsnitt på side 1 strykes. 

- 1. kulepunkt på side 2 strykes 

- 6. kulepunkt på side 2 endres til: ”Ønsker å stimulere til ferskleveranse”. 

- 8. kulepunkt tilføyes følgende etter komma: ”for eksempel ved bruk av kystflåte” 

 

Votering: 

Foreliggende forslag med endringsforslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

 

Høringsuttalelse fra Bø kommune – Leveringsforpliktelser 

 

Bø kommune gir følgende høringsuttalelse til høringsnotat av 6. november 2012 vedrørende 
leveringsplikt for fartøy med torsketrålløyve. 

Bø kommune stiller seg generelt positiv til intensjonene bak ønsket om innstramming av de 
vilkår som opprinnelig ble gitt for å sikre stabile leveranser til anlegg som bearbeider fisk.  Det 
er ønskelig å finne virksomme tiltak for å påvirke en negativ økonomisk og 
sysselsettingsmessig utvikling i lokal fiskeindustri. 

Som hovedsynspunkt er det svært uheldig at ubearbeidet råstoff eksporteres fra vår landsdel, 
med relativt liten effekt på lokal verdiskaping og sysselsetting.  Vi minner om 
hovedmålsettingene med tildeling av disse spesielle konsesjonene, og som også ble 
understreket ved forskriftfastsettingen i 2003:  

- å bevare hovedtrekkene i bosettingsmønsteret  

- å sikre trygge og gode arbeidsplasser, og  

- å øke den reelle lønnsevnen i fiskerinæringa  

Realiteten er at flere tiår med forsøk på tradisjonell drift av industrianlegg har vist sviktende 
økonomi, konkurser og bortfall av arbeidsplasser. Det er derfor ingen automatikk i at 
tilgjengelige fangster gir lønnsomhet og gode arbeidsplasser. 
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Historikken viser at selv om det har vært en leveringsplikt, og de senere år en tilbudsplikt, så 
har landanleggene i begrenset omfang nyttiggjort seg disse fangstene.  Dette gjelder også der 
det er sammenfallende eierskap på fartøy og tilgodesett landanlegg. 

Årsaken til dette er i stor grad svak lønnsomhet i produksjon på disse fangstene.  Et strengere 
regelverk for levering vil trolig på kort sikt øke leveringer til tilgodesette områder/ anlegg, men 
kan i ytterste konsekvens skade landindustriens utviklingsmuligheter. 

Bø er i en særstilling ved at begge de sentrale aktørene som disponerer rettigheter med 
leveringsforpliktelser, har forpliktelser overfor Bø-samfunnet.  Aker Seafood AS disponerer 
1,0 torsketrålkonsesjoner med følgende forpliktelse: "Fangstene skal leveres og videreforedles 
ved anlegg i BØ kommune".  Nergård AS disponerer 1,0 konsesjon med forpliktelse: 
"Fangstene skal i hovedsak leveres og videreforedles ved anlegg i BØ kommune", og 0,35 
konsesjon med forpliktelse: "Fangster av torsk og hyse skal leveres til AS Sjøbruk".. 

I praksis har svært lite av fangster fra disse leveringsforpliktelsene kommet Bø samfunnet til 
gode, selv i tiden med opprinnelige regelverk for leveringsforpliktelser.  Dette tilsier at en 
ensidig innstramming i regelverk ikke nødvendigvis gir forbedret virkning for Bø-samfunnet.  
I tillegg til målrettet innhold i regelverk, er det helt nødvendig å se på andre 
påvirkningsmuligheter.  En helhetlig strategi er nødvendig for at også Bø-samfunnet skal få 
ønsket positiv effekt av disse rettighetene. 

Innstramminger i leveringsforpliktelser bør ta hensyn til faktisk situasjon i fiskerinæringen.  
En gunstig utvikling på grunnlag av leveringspliktige fangster krever også ekstra 
tilrettelegging fra sentrale og lokale myndigheter  

For Bø kommune er det viktig at endringer som vedtas ser hele fiskerinæringen i en helhet.  Bø 
kommune vil advare mot endringer som regulerer et forhold, men som kan gi negative og 
uønsket virkning på andre områder av næringen. 

Det er ikke nødvendigvis slik at økt tilgang på råstoff automatisk gir lønnsom drift og nye 
arbeidsplasser.  Det er avgjørende viktig å stimulere til nytenkning, økt utnyttelse og 
bearbeiding av råstoffet. Utfordringene for norsk fiskeindustri er et omfattende behov dor FoU, 
med fokus på nye produkt, nye produksjonsmåter og produksjonsområder, samt samordning 
med markedskunnskap og markedsadgang.   

Bø kommune forutsetter derfor at hensikten med endring av regelverket vedr. 
leveringsforpliktelser, er å bidra til at landindustrien kan nyttiggjøre seg gjeldende råstoff, med 
akseptabelt økonomisk resultat og økende antall helårige arbeidsplasser.  Endringer som ikke 
gir dette resultatet vil kunne være ødeleggende for deler av norsk fiskerinæring. 

Det må tilrettelegges for en bærekraftig økonomisk utvikling for å styrke sjømatnæringens 
totale konkurransekraft i et konkurranseutsatt marked. En aktiv bruk av mulighetsrommet ved 
konsesjonene kan stimulere til nye måter å utnytte fangstene på, med produksjon som sikrer 
både økonomi og arbeidsplasser.  Tilførsel av utviklingskapital til de områdene som har 
rettigheter innenfor leveringsforpliktelser, kan stimulere til ny utnyttelse av råstoffet.  Resultat 
kan være at både kystsamfunnene og de som disponerer rettighetene, får positiv utvikling. 



 

 

BØ KOMMUNE  

 

Postadresse:  
Bø kommune 
Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 
8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

For Bø har mottak og bearbeiding av sei i flere perioder vært en viktig del av fiskerinæringen.  
Seien omfattes imidlertid i dag ikke av forpliktelsene.  Bø kommune ser det som viktig også å 
få dette fiskeslaget inn i betingelsene. 

På denne bakgrunnen, og med disse forutsetningene, vil Bø kommune presisere støtte til 
endringer for: 

� Hundre prosent av fangsten fra egne trålfartøy, fisket nord for 62. breddegrad, skal 
leveres til tilgodesett anlegg 

� Kjøpsplikt for 70 prosent av tilbudspliktig fangst av torsk og hyse. 

� Øke bearbeidingsplikten fra 70 til 90 prosent av torsk og hyse som blir kjøpt fra egne 
fartøy. 

� Forpliktelsen utvides til også å omfatte fangster av sei, med tilsvarende prosentvise 
kjøps- og bearbeidingsplikt 

� Ønsker å stimulere til ferskleveranse. 

� Videreføre og spisse ferskfiskbonusordningen for å sikre bearbeiding. 

� Gi industrien fleksible mulighet til alternativt opptak av tildelt kvote, for eksempel ved 
bruk av kystflåte, så lenge det sikrer fersk leveranse til landanlegget. 

� Styrke bevilgninger til forskning og utvikling, og etablere samarbeidsordninger mellom 
forskning og industri 
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KLAGE PÅ AVVISNING AV KLAGE - RØSNES - GNR/BNR 2/3 OG 2/6 

 

 

Forslag til vedtak: 

Formannskapet viser til klage fra Irene Nilsen datert den 10.09.12 på gjennomført kart- og 
delingsforretning i 2006. 

 

Det vurderes ikke som godtgjort at eiendomsgrensene til gnr 2 bnr 3, og gnr 2 bnr 92 berører 
hverandre. Delingslovens krav til varsel om kart- og delingsforretning anses dermed ikke brutt. 

 

Videre vurderes det slik at klagen fra Irene Nilsen ikke er fremsatt i rett tid etter 
forvaltningslovens bestemmelser. Ut fra opplysninger fra klager selv, og ut fra opplysninger 
gjennom media, må det kunne forventes at klager burde ha kjent til tomtetildelinga gjennom 
flere år.  



 

 

BØ KOMMUNE  

 

Postadresse:  
Bø kommune 
Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 
8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

 

Sakens dokumenter oversendes Fylkesmannen i Nordland for videre behandling. 

 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Formannskapet viser til klage fra Irene Nilsen datert den 10.09.12 på gjennomført kart- og 
delingsforretning i 2006. 

 

Det vurderes ikke som godtgjort at eiendomsgrensene til gnr 2 bnr 3, og gnr 2 bnr 92 berører 
hverandre. Delingslovens krav til varsel om kart- og delingsforretning anses dermed ikke brutt. 

 

Videre vurderes det slik at klagen fra Irene Nilsen ikke er fremsatt i rett tid etter 
forvaltningslovens bestemmelser. Ut fra opplysninger fra klager selv, og ut fra opplysninger 
gjennom media, må det kunne forventes at klager burde ha kjent til tomtetildelinga gjennom 
flere år.  

 

Sakens dokumenter oversendes Fylkesmannen i Nordland for videre behandling. 
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SØKNAD OM FRADELING AV BEBYGD EIENDOM, RYGGE GNR/BN R 72/9 

HJEMMELSHAVER: JAN JOHNSEN M/FLER 

 

Forslag til vedtak: 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2, innvilges dispensasjon fra Kommuneplanens 
arealdel med hensyn til etablering av eiendom til annet formål enn til landbruk- natur- og 
friluftsformål slik arealplanen åpner for. 

 



 

 

BØ KOMMUNE  

 

Postadresse:  
Bø kommune 
Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 
8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

Med hjemmel i Pbl § 20-1 bokstav m, innvilges søknad om tillatelse til fradeling av en bebygd 
parsell på vel 30 dekar fra eiendommen gnr 72 bnr 9 fra Jan Johnsen datert den 12.10.12. 

 

Det vises til vilkår satt i forbindelse med jordlovsbehandlinga den 13.11.12, om at det ikke 
skal fradeles andre rettigheter som bnr 9 måtte være i besittelse av, eksempelvis jakt- og 
fiskerett. 

 

Tillatelsen faller bort dersom delinga ikke gjennomføres innen 3 år. 

 

Vedtaket kan påklages gjennom Bø kommune til Fylkesmannen i Nordland innen 3 uker. 

Det henvises til Pbl § 1-9, samt forvaltningslovens bestemmelser. 

 

Behandling: 
 

Tor Andersen deltok ikke i behandling av saken. Vara, Brith Unni Willumsen overtok hans 
plass. 

 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2, innvilges dispensasjon fra Kommuneplanens 
arealdel med hensyn til etablering av eiendom til annet formål enn til landbruk- natur- og 
friluftsformål slik arealplanen åpner for. 

 

Med hjemmel i Pbl § 20-1 bokstav m, innvilges søknad om tillatelse til fradeling av en bebygd 
parsell på vel 30 dekar fra eiendommen gnr 72 bnr 9 fra Jan Johnsen datert den 12.10.12. 

 

Det vises til vilkår satt i forbindelse med jordlovsbehandlinga den 13.11.12, om at det ikke 
skal fradeles andre rettigheter som bnr 9 måtte være i besittelse av, eksempelvis jakt- og 
fiskerett. 

 

Tillatelsen faller bort dersom delinga ikke gjennomføres innen 3 år. 



 

 

BØ KOMMUNE  

 

Postadresse:  
Bø kommune 
Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 
8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

 

Vedtaket kan påklages gjennom Bø kommune til Fylkesmannen i Nordland innen 3 uker. 

Det henvises til Pbl § 1-9, samt forvaltningslovens bestemmelser. 
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SØKNAD OM TILLATELSE I ETT TRINN GNR/BNR 18/133 BOL IG 

 

 

Forslag til vedtak: 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2, innvilges dispensasjon fra byggeforbudet i 
strandsonen for etablering av bolig i en avstand på 33 meter fra flomålet. 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-1, godkjennes søknad om tillatelse til å føre opp 
en bolig på eiendommen gnr 18 bnr 133 fra JJ Engineering datert den 09.01.13.  

 

Etter søknad datert den 09.01.13, og med hjemmel i Pbl § 23-1, innvilges foretaket JJ 
Engineering ansvarsrett for:  

Søkerfunksjonen for hele tiltaket, samt prosjektering, utførelse og kontroll. 

 

Med hjemmel i Forurensningsforskriftens § 12-5, godkjennes søknad om utslipp datert den 
11.01.13.  

Avløpet føres i lukket rør minst 2 meter under laveste lavvann via godkjent slamavskiller på 4 
m3 våtvolum og tre kammer. 

Ansvarlig for prosjektering kontroll og utførelse av avløpsanlegget blir Espen Strand. 

 

Gravetillatelse må innhentes før graving tar til. 

Kommunen varsles når det er klart for plasseringskontroll av tiltaket. 

 

Tillatelsen faller bort dersom tiltaket ikke igangsettes innen 3 år, eller dersom igangsatt tiltak 
innstilles i lengre tid enn 2 år. 

 

Vedtaket kan påklages gjennom Bø kommune til Fylkesmannen i Nordland innen 3 uker. 



 

 

BØ KOMMUNE  

 

Postadresse:  
Bø kommune 
Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 
8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

Det henvises til Pbl § 1-9, samt forvaltningslovens bestemmelser. 

Saksfremlegg og vedtak oversendes Fylkesmannen i Nordland. 

 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2, innvilges dispensasjon fra byggeforbudet i 
strandsonen for etablering av bolig i en avstand på 33 meter fra flomålet. 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-1, godkjennes søknad om tillatelse til å føre opp 
en bolig på eiendommen gnr 18 bnr 133 fra JJ Engineering datert den 09.01.13.  

 

Etter søknad datert den 09.01.13, og med hjemmel i Pbl § 23-1, innvilges foretaket JJ 
Engineering ansvarsrett for:  

Søkerfunksjonen for hele tiltaket, samt prosjektering, utførelse og kontroll. 

 

Med hjemmel i Forurensningsforskriftens § 12-5, godkjennes søknad om utslipp datert den 
11.01.13.  

 

Avløpet føres i lukket rør minst 2 meter under laveste lavvann via godkjent slamavskiller på 4 
m3 våtvolum og tre kammer. 

 

Ansvarlig for prosjektering kontroll og utførelse av avløpsanlegget blir Espen Strand. 

 

Gravetillatelse må innhentes før graving tar til. 

Kommunen varsles når det er klart for plasseringskontroll av tiltaket. 

 

Tillatelsen faller bort dersom tiltaket ikke igangsettes innen 3 år, eller dersom igangsatt tiltak 
innstilles i lengre tid enn 2 år. 



 

 

BØ KOMMUNE  

 

Postadresse:  
Bø kommune 
Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 
8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

 

Vedtaket kan påklages gjennom Bø kommune til Fylkesmannen i Nordland innen 3 uker. 

Det henvises til Pbl § 1-9, samt forvaltningslovens bestemmelser. 

Saksfremlegg og vedtak oversendes Fylkesmannen i Nordland. 
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SØKNAD OM RAMMETILLATELSE, KLAKSJORD GNR/BNR 8/32, TILBYGG 
BOLIG, FASADEENDRING 

 

 

Forslag til vedtak: 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2, innvilges dispensasjon fra Kommuneplanens 
arealdel for oppføring av tilbygg til fritidsbolig i område hvor planen ikke åpner for dette. 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-1, innvilges søknad om rammetillatelse for tiltak 
på eiendommen gnr 8 bnr 32 fra Sivilarkitekt Tom-Rich. Kristiansen DA datert den 17.12.12.  

 

Sivilarkitekt Tom-Rich. Kristiansen DA innvilges ansvarsrett for søknad, prosjektering og 
prosjekteringskontroll med hjemmel i Pbl § 23-1. 

 

Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter denne tillatelsen, faller tillatelsen bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn to år. 

 

Vedtaket kan påklages gjennom Bø kommune til Fylkesmannen i Nordland innen 3 uker. 

Det henvises til Pbl § 1-9, samt forvaltningslovens bestemmelser. 

 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 



 

 

BØ KOMMUNE  

 

Postadresse:  
Bø kommune 
Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 
8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2, innvilges dispensasjon fra Kommuneplanens 
arealdel for oppføring av tilbygg til fritidsbolig i område hvor planen ikke åpner for dette. 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-1, innvilges søknad om rammetillatelse for tiltak 
på eiendommen gnr 8 bnr 32 fra Sivilarkitekt Tom-Rich. Kristiansen DA datert den 17.12.12.  

 

Sivilarkitekt Tom-Rich. Kristiansen DA innvilges ansvarsrett for søknad, prosjektering og 
prosjekteringskontroll med hjemmel i Pbl § 23-1. 

 

Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter denne tillatelsen, faller tillatelsen bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn to år. 

 

Vedtaket kan påklages gjennom Bø kommune til Fylkesmannen i Nordland innen 3 uker. 

Det henvises til Pbl § 1-9, samt forvaltningslovens bestemmelser. 
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KJØP AV AREAL GNR/BNR 37/104 

 

 

Behandling: 
 

Forslag fra administrasjonen ble fremlagt i møtet. 

 

Ordfører og teknisk sjef orienterte i saken. 

 

Ordfører fremmet foreliggende forslag. 

Votering: 

Forslag fra ordfører enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 



 

 

BØ KOMMUNE  

 

Postadresse:  
Bø kommune 
Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 
8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

 

1. Søker gis opsjon på omsøkte tomt, gnr. 37 bnr. 104 på Straume. 

2. Administrasjonen gis fullmakt til å selge tomten og å fastsette pris i samsvar med 
tidligere tomtesalg. 

3. Det er en forutsetning at tomten bebygges innen 3 år. Dersom tomten ikke bebygges 
innen 3 år, går tomten tilbake til Bø kommune til samme pris. 

 

 

Rett utskrift: 

 

Sture Pedersen                      Grete F. Olsen                         Sunniva Dahl 

Ordfører                                Fsk-sekr.                                  Varaordfører 

 

 

 

  


